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HOMOLOGO o resultado do procedimento licitatório, na modalidade Pregão Eletrônico nº 
15/2022, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de 400 
(quatrocentas) licenças do MS-Office 365 Enterprise E1, adjudicando o item 1, à empresa 
CYBER WAN TECNOLOGIA LTDA, CNPJ nº 47.247.764/0001-40, pelo valor total de 
R$ 241.800,00 (duzentos e quarenta e um mil e oitocentos reais), conforme condições 
estabelecidas no Edital e seu Anexo I – Termo de Referência. Processo Administrativo: 
720.000.152/2021.  

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
HOMOLOGO o resultado do procedimento licitatório, na modalidade Pregão Eletrônico nº 
11/2022, referente a registro de preços para a aquisição de uniformes e acessórios, 
adjudicando os grupos 1, 2 e 4 respectivamente, às empresas WR LICITAÇÕES 
INDÚSTRIA COMÉRCIO SERVIÇO LTDA, CNPJ nº 26.863.493/0001-87, pelo valor total 
de R$ 66.291,60 (sessenta e seis mil e duzentos e noventa e um reais e sessenta 
centavos), E PENTEADO CONFECCAO E COMERCIO DE UNIFORMES, CNPJ nº 
22.713.730/0001-72, pelo valor total de R$ 242.152,00 (duzentos e quarenta e dois mil e 
cento e cinquenta e dois reais) e COSTA RIO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E 
CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ nº 43.093.948/0001-41, pelo valor total de R$ 25.621,50 
(vinte e cinco mil e seiscentos e vinte e um reais e cinquenta centavos), conforme 
condições estabelecidas no Edital e seu Anexo I – Termo de Referência. Processo 
Administrativo: 720.000.154/2021.  

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2022 
LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO 
PORTE, EMPRESÁRIO INDIVIDUAL E COOPERATIVAS ENQUADRADAS NO ARTº. 34 
DA LEI Nº 11.488, DE 2007. 

A Fundação Estatal de Saúde de Niterói – FeSaúde comunica aos interessados que 
realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico sob o nº 20/2022, do tipo Menor 
Preço, pelo critério de julgamento por menor preço por item em sessão pública 
eletrônica a partir das 10:00 horas (horário de Brasília-DF) do dia 31 de agosto de 2022, 
através do site www.gov.br/compras, objetivando a aquisição de utensílios domésticos 
pelo prazo de 12 meses, conforme as especificações constantes do Anexo I - Termo de 
Referência, relativo ao processo administrativo nº 720.000.311/2022. O Edital e seus 
anexos encontram-se disponíveis nos endereços eletrônicos www.gov.br/compras e 
www.niteroi.rj.gov.br - Licitações FeSaúde. 
 

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

O Presidente da Fundação Municipal de Educação de Niterói, no uso de suas atribuições, 
declara FRACASSADO o Pregão Eletrônico n° 019/2022, relativo ao processo 
administrativo n° 210/6718/2022. 

PREGÃO ELETRONICO Nº 012/2022 
O Pregoeiro, no uso de suas atribuições, torna público que realizará licitação na 
modalidade Pregão Eletrônico no dia 01 de setembro de 2022 a partir das 10h30min, com 
início da disputa às 11h (horário de Brasília), na plataforma Licitações-e 
(http://www.licitacoes-e.com.br), acessível através do nº 957072. O Pregão tem por objeto 
o registro de preços para aquisição de CONJUNTOS DE REFEITÓRIO, visando atender 
às demandas da rede municipal de educação de Niterói, conforme especificações 
constantes no Anexo I - Termo de Referência, relativo ao processo administrativo nº 
210/6836/2022. O Edital e seus Anexos encontram-se disponíveis na plataforma 
Licitações-e e no site http://www.educacaoniteroi.com.br. 

PREGÃO ELETRONICO Nº 015/2022 

O Pregoeiro, no uso de suas atribuições, torna público que realizará licitação na 
modalidade Pregão Eletrônico no dia 05 de setembro de 2022 a partir das 10h30min, com 
início da disputa às 11h (horário de Brasília), na plataforma Licitações-e 
(http://www.licitacoes-e.com.br), acessível através do nº 957074. O Pregão tem por objeto 
o registro de preços para aquisição de BEBEDOUROS DE COLUNA, visando atender às 
demandas da rede municipal de educação de Niterói, conforme especificações constantes 
no Anexo I - Termo de Referência, relativo ao processo administrativo nº 210/6978/2022. 
O Edital e seus Anexos encontram-se disponíveis na plataforma Licitações-e e no site 
http://www.educacaoniteroi.com.br. 

PREGÃO ELETRONICO Nº 018/2022 

O Pregoeiro, no uso de suas atribuições, torna público que realizará licitação na 
modalidade Pregão Eletrônico no dia 06 de setembro de 2022 a partir das 10h30min, com 
início da disputa às 11h (horário de Brasília), na plataforma Licitações-e 
(http://www.licitacoes-e.com.br), acessível através do nº 957076. O Pregão tem por objeto 
o registro de preços para aquisição de FREEZERS HORIZONTAIS E VERTICAIS, 
visando atender às demandas da rede municipal de educação de Niterói, conforme 
especificações constantes no Anexo I - Termo de Referência, relativo ao processo 
administrativo nº 210/7093/2022. O Edital e seus Anexos encontram-se disponíveis na 
plataforma Licitações-e e no site http://www.educacaoniteroi.com.br. 

PREGÃO ELETRONICO Nº 019/2022 
O Pregoeiro, no uso de suas atribuições, torna público que realizará licitação na 
modalidade Pregão Eletrônico no dia 08 de setembro de 2022 a partir das 10h30min, com 
início da disputa às 11h (horário de Brasília), na plataforma Licitações-e 
(http://www.licitacoes-e.com.br), acessível através do nº 957077. O Pregão tem por objeto 
o registro de preços para aquisição de PANELAS DE PRESSÃO INDUSTRIAIS, visando 
atender às demandas da rede municipal de educação de Niterói, conforme especificações 
constantes no Anexo I - Termo de Referência, relativo ao processo administrativo nº 
210/6718/2022. O Edital e seus Anexos encontram-se disponíveis na plataforma 
Licitações-e e no site http://www.educacaoniteroi.com.br. 

PREGÃO ELETRONICO Nº 028/2022 
O Pregoeiro, no uso de suas atribuições, torna público que realizará licitação na 
modalidade Pregão Eletrônico no dia 09 de setembro de 2022 a partir das 10h30min, com 
início da disputa às 11h (horário de Brasília), na plataforma Licitações-e 
(http://www.licitacoes-e.com.br), acessível através do nº 957078. O Pregão tem por objeto 
o registro de preços para aquisição de ESTANTES DE AÇO, visando atender às 

demandas da rede municipal de educação de Niterói, conforme especificações constantes 
no Anexo I - Termo de Referência, relativo ao processo administrativo nº 210/4728/2022. 
O Edital e seus Anexos encontram-se disponíveis na plataforma Licitações-e e no site 
http://www.educacaoniteroi.com.br. 

PREGÃO ELETRONICO Nº 031/2022 
O Pregoeiro, no uso de suas atribuições, torna público que realizará licitação na 
modalidade Pregão Eletrônico no dia 12 de setembro de 2022 a partir das 10h30min, com 
início da disputa às 11h (horário de Brasília), na plataforma Licitações-e 
(http://www.licitacoes-e.com.br), acessível através do nº 948205. O Pregão tem por objeto 


